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Produktdatablad 

Produkt Robust
™

 Strøsand 

Beskrivelse Miljøvennlig norsk strøsand uten salt. Sørg for god fremkommelighet på 
egen tomt. Bor du i by eller bynære områder, kan det også være ditt 
ansvar å strø på fortauet. 
 
Bruksområder: 

• Strøsand. 
• Fuging av heller og belegningsstein. 
• Lydisolasjon. 
• Avretting av ujevne underlag som stein og heller. 
• Ballast. 
• Til blanding av tørrmørtel med Robust Sement. 
• Epoxy arbeider. 

Forarbeid  

Utblanding Som strøsand trenger ikke produktet blandes. 

Bruksmåte Benyttes som strøsand på alle isete underlag. 

Forbruk Varierer ut i fra påføringsmetode/utstyr. 

Tørketid  

Lagring Lagres tørt, i originalpakning. 

Tekniske data Kornstørrelse: 1,2-3mm (90%) og 3-6 mm (10%). 

Sandens omtrentlige mineralsammensetning, undersøkt fra gradering  
0-0,5mm, viser: 35% kvarts,- 60% feltspat,- 5% aksessoriske mineraler 
(pyroksen, amfibolitt, glimmer). Silisiumdioksydinnholdet (SiO2) vil være 
ca 70%. Saltsyreoppløselige bestanddeler utgjør 9,7%, hvorav 4,1% 
består av blandede oksyder Fe2O2 + AlO2. 
 
Sikteprøven viser de ulike graderinger. Sikter test % 

 0,125 0,25 0,5 0,6 1,0 1,18 2,0 3,15 4,0 5,6 8,0 

0,0,5 mm 91,8 67,8 20,6 8,0        

0,5-1,2 mm 100 99,8 97,2 92,6 23,6 7,0      

1,2-3,0 mm 100 100 100 99,8 95,4 88,0 31,6 2,4    

3,0-6,0 mm 100 100 100 100 99,8 99,8 99,6 76,4 31,8 1,0  

Spesifikk vekt: 2,65. Volum vekt: 1,49. 

 

 

Vernetiltak Bruk egnede verneklær og vernebriller/ansiktsskjerm. For HMS 
informasjon, se Sikkerhetsdatabladet for produktet på 
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www.robustnorge.no. 

Pakning 10 kg spann. 

GTIN 7090040902863 

Vare nr. 286 

Nobb 52889340 

Advarsel Anbefalinger og tekniske detaljer i dette databladet er basert på all vår 
nåværende kunnskap og erfaring, men vi kan ikke garantere at all 
informasjon i databladet er fullstendig og korrekt. Det er derfor viktig at 
alle som skal benytte produktet på forhånd sjekker at produktet er egnet 
for det planlagte formålet. Brukeren er selv ansvarlig for alle eventuelle 
konsekvenser ved bruk av produktet. Benytt alltid siste oppdaterte 
dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no. 

Revisjonsdato 01.06.2016 

Leverandør - 

Produsent 

Steinhardt™ AS 

Org. nr. 915496059 mva 
contact@steinhardt.no 
www.steinhardt.no 

 

  

 


